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A050701
Sf6 - d7

Mitt huuuvud känns så tomt.

Men i morgon åker vi till Tjörnarp
och då skall jag fylla det med öl.
/alf

E050701
Sf3-g5.

Det låter betänkligt! Där öl går in,
går vettet ut. Måhända bäst att
Birgit medför lakan.
Ebbe

A0704
f7 - f6

Så är vi tillbaka - jag känner mig
som ett urblåst ägg. Just nu ritar
Tora på planetsystemet och Frida
ser första akten av La Traviata.

Nu skall jag leta efter planeter på
nätet.
/alf

E0704
a2-a3. Tänk att jag aldrig lär mig.

Hur då “urblåst ägg”?

Idag har jag klippt häcken,
gräsmattor, buskar och träd, m m.
Har aldrig kännt mig så trött. Jag är
helt utmattad.

Gräsänkling igen: Inger, med
Ingegerd, gästar Island till den 13
juli. Hon har semester till den 8
augusti. När hon kommer hem, far
vi till Undenäs.
Ebbe

A0705
Jag är inte riktigt säker på vad du
menar. Vill du bli av med hästen på
g5?
/alf

E0705
Tja, kanske det finns ett bättre drag.
Men måhända ser jag mer än du.
Nåväl, jag drar tillbaka hästen:
Sg5-f3.

För en liten tid sedan såg jag Den
stora flykten med Steve McQueen.
På väg till Djävulsön säger en

medfånge till honom: Det är inte
helt hopplöst; det finns nog några
hederliga vakter som man kan
muta(!). Denna replik fick mig att
studsa till: Det finns således en
variant, en annan uppfattning om
hederlighet. Det kan förklara en hel
del underligheter här i världen!

Man ska väl inte klaga på värmen.
Men oj, puh!
Ebbe

A0706
Jag trodde att du skulle ta bonden
på h7 - tyckte faktiskt att jag var
illa ute. Nog såg jag att jag kunde
schacka, men tyckte inte att det
ledde till något farligt för din del,
däremot för min.

0-0-0

Den där repliken om hederlighet
kan jag förstå. Ur fångarnas
synpunkt kan man tänka sig att en
honest guard var en person som inte
var slaviskt lojal mot ledningen,
inte sadistisk, pennalistisk, m m,
utan kunde tänkas hjälpa till i fall
priset inte var för högt, och han
förlorade för mycket.

Men visst - tillämpat på samhället i
stort är det nog lite märkligt.
An vä n ds  or den  h eder  och
hederlighet i svenska språket idag i
något annat sammanhang än med
mord?

Urblåst ägg - så vill jag uttrycka
känslan av att vara helt tom på
tankar och initiativ, känslan av att
vara en robot som utför handlingar
helt och hållet efter ett program,
som man inte varit med om att
bestämma.

Beträffande Napoleon har du
alldeles rätt enligt tidigare brev.
Man kan tillägga att han också var
mycket intresserad av kultur och
vetenskap - en av de få som
k om bi n e r a d e  f ä l t t å g  m e d
vetenskapliga expeditioner. Det var
han som startade intresset för
Egypten i Europa, hittade STENEN

med stort S, skadade Sfinxen m m.
Så visst var han ett särdeles geni.

Nu är det slut på friden.
/alf

E0706
Nja, efter Sg5xh7 kunde du ha gjort
lång rockad och därefter spelat
g7-g6.

Nu får det bli: a2-a3.

Har svårt att tänka mig dig som
robot. Men det är klart: vi är väl
alla i ej oväsentlig mån fångar i
s a m h ä l l e t s  r e g e l v e r k ,
familjekonventioner, traditioner och
fördomar. Men hur ser de ev
alternativen ut?

Nu läser jag Mordet på Napoleon av
Ben Weider och David Hapgood.
Rekommenderas! Den är spännande
som en detektivroman.

Tänk, jag hade för mig, att St
Helena låg i Medelhavet. Så icke.
D e t  t o g  ö r l o g s f a r t y g e t
Northcumberland 71 dagar att
transportera Napoleon så långt ut i
Atlanten man kunde komma.

Undrar hur Napoleons ättlingar har
det idag. Hans son med Maria
Walewska, Alexander, blev i varje
fall fransk utrikesminister 1860-65.

“Nu är det slut på friden”?
Ebbe

A0706-2
g7 - g6

Då antar jag att det följer
Df5 - g4 f6 - f5

Slut på friden:

-Morfar, morfar! Frida har nupit
mej!

-Ja, men du retades!

-Det gjorde jag inte!

-Det gjorde du visst!!!

OSV.

Det är inte så ofta detta händer - för
det mesta är de ovanligt goda
vänner och leker med varandra ,
spelar rollspel, sketcher m m.
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Jag skall nog skaffa en del böcker
om Napoleon till hösten - nu finns
det ingen tid för läsning.

I all hast - dagen sista bad skall gå
av stapeln.

Bilden från Sunes pool
/alf

E0706-2
e4xf5.

Av poolen att döma kunde man tro
att Sune är stjärna i Hollywood!

Det är för varmt att tänka och
skriva.
Ebbe

A0707
g6 x e5

Jo, nog är det varmt. För varmt för
att tänka. Men det påverkar inte
ungdomar. Inget kan få dem att
sova middag. Hade man verkligen
sådan energi i den åldern? Jag blir
trött bara av att tänka så.
/alf

E0707
Dg4xf5. (du skrev fel: e5 i stället
för f5. Du för ju protokoll)

Sådant här väder gör mig lätt
konfys. Jag vet liksom inte vart jag
ska göra av mig. Det underlättar
nog med pool.

I kväll har jag sett Törst, som väl
bygger på boken med samma namn
av Birgit Tengroth. Jag förstod nog
inte mycket av den. Förmodligen
handlade den om själens obotliga
ensamhet. Men Birger Malmsten
kunde nog ha en själsfrände i dig -
ni påminner om varandra.
Ebbe

A0708
Inte lätt att skriva rätt i min röra.

Td8 - f8 .... jakten på den jäckande
damen.

Törst låter bekant både som film,
bok och öl.
Konfys? Hellre ett förvirrat, urblåst
ägg för min del
/alf

E0708
Df5-h5.

Nu ska jag stryka skjortor, m m. Hi
& hå.
Ebbe

A0709
Sd7 - f6

En vanlig sysselsättning för män,
har jag hört - att stryka skjortor.
Fast inte för mig. Har bara strukit
en gång i mitt liv; jag skulle få
fason på en möglig militäruniform,
som legat instängd, våt, i en väska
i n l ä m n a d  p å  s t a t i on e n  i
Kristiránstad. Resten har jag
dimmiga minnen av.

I dag kommer Pia, Kjelle, och två
kaniner.
/alf

E0709
Dh5xe5.

Skjortstrykningen gick minsann
med vinst: för varje utslätat veck
erhöll jag flera nya.
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Har ni det lika varmt i Eksjö som vi
har det här? 25-30 grader varje dag.
Men igår vid 15-tiden kom det
faktiskt en liten åskskur, som
svalkade litet.
Ebbe

A0710
Så du gillar inte damer? OK.
Dd6 x e5
Då följer
Sf3 x e5 Lc6 x g2

Så då fick jag veta vad som var
meningen med strykning. Hade
ingen aaaaning.

Varmt? Jo här är varmare än
någonsin. 33 grader på altanen.
Men det gör inte så mycket - det är
lätt att svalka sig i poolen. I det här
vädret är det svårt att tänka sig ett
liv utan denna vattensamling.

Nu är det extra livligt här med hela
stockholmsfamiljen plus dumma
kaniner.

Ännu är ingen uppe nu på
morgonen - nå det skulle jag inte
sagt. ..

Nu så....
/alf

E0710
Th1-h2.

Igår hade jag 36,3 grader på
terrassen - utan pool.
Ebbe

A0710-2
Th8 - g8

Jaha, du skall väl vara värst förstås.
Hur klarar du detta utan pool?
/alf

E0710-2
Lc1-h6.

Inger kallar på mig (nä det var
dåligt).
Ebbe

A0711
Tf8 - e8

Juli är en stiltjemånad - särskilt när
den innehåller så mycket hetta.

Har du inga bilder att skicka från er
resa i Österlen?

Jag har fullt härifrån, men många
kan jag lägga in efteråt när jag
sammanställer. Just nu tar jag mest
videoklipp, som blir förvånansvärt
bra med min Canon. Det blir
väldigt stora filer av bara några

minuter, så det går inte att sända
med mail.

Jo, den var dååååålig.
/alf

E0711
f2-f4.

Det är Inger som kan tekniken med
att skicka bilder. F ö hade vi glömt
att medföra kameran vid detta
tillfälle. Det ska bli roligt att se på
dina bilder.

I natt läste jag ut boken om Mordet
på Napoleon. Jo han blev tveklöst
giftmördad med arsenik. Och
mördaren var tvivelsutan greve
Charles Tristan de Montholon.
Ludvigs bror, greven av Artois -
sedermera kung Karl X 1824-30,
var förmodligen uppdragsgivare.
Jag undrar om detta är den officiella
sanningen i dagens Frankrike.
Forskningen blockerades länge av
den franska Napoleon-expertisen.
Läs gärna boken! Den är mycket
intressant.
Ebbe

A0711-2
Lg7 - d5

Du får väl lära dig tekniken. Det är
inte alls svårt.

Jo, jag skall nog beställa ett antal
böcker framledes när det blir tid att
läsa, däribland Mordet på Napoleon.
Just nu verkar det som om det
skulle vara långt dit. Brukspatroner
skall tillverkas. Diskbänkar skall
automatritas. Snickerier skall
förfärdigas. Samt en massa annat.

Nu ÖÖÖÖL!!
/alf

E0711-2
0-0-0.

Hur klarar du värmen? Får du inte
ont i huvet? Det får jag, bl a.

Nu har jag börjat på Carl-Göran
Ekerwalds bok Frihet Jämlikhet
Broderskap: Ett försök att förstå
franska revolutionen. Den verkar bli
mycket intressant. Inte minst för att
han drar paralleller till nutiden.
Ebbe
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A0712
Te8 - e6

Värmen klarar jag bra. Min
huvudvärk har blivit klart bättre
sedan jag började äta Ginko Biloba.
Tidigare fick jag alltid börja dagen
med två TreoComp. Numera händer
det att jag inte behöver ta någon
som helst meducin under ett helt
dygn - som t ex i går.

Även Birgit tycker att hennes värk i
lederna har blivit mindre sedan hon
började med Ginko. Tydligen har
det något med blodcirkulation att
göra, och Ginko har alltid haft en
koppling till förbättrat flöde.

I dag åker stockholmarna mot
Göteborg och vidare med färja till
Danmark. Lugn kommer att råda
till slutet av månaden, då de
återvänder på väg tillbaka till
hemmet.

Nu skall här städas.

Bild - barnen i Ekbacken
/alf

E0712
c2-c4.

Märkligt att Ginko kan ha en sådan
verkan. Jag tar också Ginko, men
märker inget särskilt. Pröva då
också Rosenrot som väl är en
starkare variant av Ginko!
Ebbe

A0712-2
d4 x c3ep

Nja, Rosenrot är en svensk växt
med stärkande verkan, medan
Ginko biloba görs av blad från
Tempelträdet. Dess viktigaste
inverkan  är  a t t  den  ökar
blodgenomströmningen i hjärnan.
Den har olika verkan på olika
människor - en del får huvudvärk,
andra ledbesvär av den. Andra
märker inget alls..

För mig är detta helt naturligt
eftersom människor är individer och
helt olika i alla avseenden.
/alf

E0712-2
Se2xc3.

Hur många Ginko tar du - och när?

Nu nattläsning tills ögonen faller
ihop.
Ebbe

A0713
Ld5 - b3

Jag tar två Ginko, en på morgonen
och en på kvällen. Ibland en
ytterligare när andan faller på.

Nu är jag kaninvakt också medan
stockholmarna är i Danmark.
Dummare djur finns inte - möjligen
amöbor.
/alf

E0713
Td1-f1.

På fredag kör vi till Undenäs.
Tillbaka söndagen den 7 augusti. Så
sänd inget korrektur under denna
tid! Osäkert om jag kan mejla ifrån
Undenäs. När Jens uppdaterade
datorn i Undenäs, hade han inte
mitt mailkontonummer till hands.

Men du vill kanske, att vi ska ta
time-out i tre veckor?
Ebbe

A0714
Lc5 - e3!!!

Nej, jag vill inte ha någon time out
med schack. - såvida inte du är trött
på det. Om du inte kan maila från
Undenäs så finns det telefon. Och
det kan väl f ö inte vara svårt att
fixa en adress - Inger är väl duktig
på datorer?

0505-20249 - är det er telefon i
Undenäs? Jag hittade inget
antecknat här, men det behövs
heller inte om man har dator.
hitta.se är mycket bättre än ENIRO
när det gäller att leta fram
människor med telefon.

Dessa liljor övervintrade i mitt
växthus..
/alf

E0714
Kc1-b1. Det draget kunde du ha
gjort åt mig.

Jo, 0505-202 49 är vårt telnr i
Undenäs.
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Tjusiga liljor!
Ebbe

A0715
Jo jag tänkte på det efteråt. För du
hade väl aldrig tänkt att sätta tornet
emellan.
Sf6- h5

Hoppas ni får en skön semester i
Undenäs! Med mycket sol och
värme....
/alf

E0716
Se5-g4.

Nu har vi visst lyckats få ordning på
datorn.

Här åskar och ösregnar det. Kul.
Ebbe

A0716
Sh5 - g3

Ser man på! Förbindelse ordnad
mitt inne i urskogen.

Du får väl vänta tills i nästa vecka
innan det blir sol och varmt. Även
här har det varit skyfall - det kom
tio mm på en kvart och då stänker
det bra.

I övrigt händer det ingenting.
/alf

E0716-2
Tf1-e1. Rolig ställning - för dig.
Ebbe

A0716-2
Den här ställningen är väl lika rolig
för dig!?
Sg3 - f5
/alf

E0717
Th2-e2.

Idag har det åskat och regnat från
och till hela dagen. Men stundom
har även solen tittat fram.

Den ena bocken till bryggan
brakade samman idag, så den får
jag försöka laga i morgon.
Ebbe

A0718
Tg8 - e8

Tja, det är alltid bra att ha trevligt
arbete att se fram emot. Och brygga
måste man ha. Heja på!

I dag har jag varit hos vetrinären
och avlivat katten Ramses - på sin
tid en levande förolämpning på
egyptiska faraoner. Det var bäst att
ha det gjort innan barnbarnen
kommer hit igen. Nu kan dom leka
kyrkogård med kors och minnesord.
Och jag kan berätta om vad livet
och döden är och ge dem en stabil
grund för sina egna liv.

Nu skall jag ut och gräva kattgrav
på kullen.

/alf

E0718
Sc3-e4.

Hur gammal blev Ramses? Var han
sjuk?

Idag var en TV-man här och
monterade en parabolantenn på
skorstenen. Så nu kan vi se en
massa kanaler.

Och så har jag reparerat bock/
brygga.

Vet inte varför jag känner mig så
oresonligt trött. Kan det vara
värmen måntro.
Ebbe

A0719
Le3 - d4

Arton år blev katten Ramses - norsk
skogskatt. Jo, han var sjuk. Han
drack vatten som Curchill drack
whisky, mådde illa och hade svårt
att pinka. Han vrålade ibland så
grannarna undrade vad vi var för
kattplågare. Man skulle ju bevars
vara human och förkorta lidandet.
Jag brukade fråga om dom tyckte att
samma gällde människor. Men det
gjorde det inte.

Du har väl inte tid att se på kanaler.
Du skall vårda prylar, plocka
blåbär, anlägga rabatter och måla
nånting. Varför inte göra bryggan
större så ni kan ha dans där? Eller
bygga ett lusthus?

Tröttheten kan vara psykiskt
betingad. Att se på TV, ha en
socialdmokrtisk regering, bo i
Sverige, där man bara får köpa
trettio koffeintabletter i taget på
Apoteket - detta kan göra även en

atletiskt byggd person oförklarligt
trött.
/alf

E0719
Lh6-g5.

Jo,  det  h a r  va r i t  m ycket
persedelvård idag i form av
gräsklippning med grästrimmare.

Ska ni skaffa nya husdjur? Vi tycker
att man blir så bunden av dem.

Nu ska vi äta middag.
Ebbe

A0720
h7 - h6

Smaklig måltid!

Nej, vi skall inte ha fler husdjur.
Det är väldigt skönt att kunna ha
dörrar öppna till alla rum utan att
behöva tänka på att någon kan gå in
och ställa till otyg.
/alf

E0720
Lg5-f6.

Vem i #¤¤¤%&%? har uppfunnit
mygg, knott, fästingar, fläckflugor
och bromsar? Varje höst när jag
återvänder ifrån Undenäs, ser jag ut
som om jag varit i slagsmål med en
lekatt.
Ebbe

A0721
h6 - h5

Så det vet du inte? Det är Naturen,
du vet. Den som älskar alla de goda
mänskorna. Känn dig utvald Ebbe!
NATUREN älskar dig och alla
andra som inte tycker att den är
ond. Mig stör den inte. Myggen bryr
sig inte, fästingar har vi inte,
bromsar har jag bara i bilen och
knott syns inte. Haleluuuja.

Kanske för att jag sitter i källaren
och gör Brukspatroner.
/alf

E0721
Sg4-e5.

Oroa dig inte! Naturen är redan en
bristvara.

“Vi hade blott en brukspatron, men
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han var full som en kanon . . .”
Skål!
Ebbe

A0721-2
Visst är det lite glest....
Lb3 - d5
/alf

E0722
Lf6-g5. Vilken ställning!

Har drabbats av magpest och mår
inte bra. Men förhoppningsvis är
det övergående.

Här regnar det mest varje dag.
Ebbe

A0723
Så får vi väl börja strida....
Ld4 x e5 och då följer väl
f4 x e5 Te6 x e5

Även här regnar det mest hela
tiden. Jag tillverkar Brukspatroner
(SKÅL) och läser och sköter
kaninjävlarna.

Hur yttrar sig magpest? Magpest?
Det är något jag inte känner igen
från medicinhistorien. Hittade just
en bok i hyllan om medicinhistoria -
däribland en bild som jag skall
sända dig när du är tillbaka i Osby.

Telias mailserver har varit nere
ända tills nu - jag hade fem mail
om Viagra när den äntligen kom
igång. Och i förrgår fick jag ett
mail från stackars Jennifer
Wilkinsson som ville donera 1.5
miljoner dollar till mig för mitt
behjärtansvärda arbet inom kyrkan
om jag bara ville kontakta någon för
vidare instruktioner. Jag förstår inte
hur någon kan vara så korkad.
/alf

E0723
Lg5-f4.
Har du någon förklaring till dessa
märkliga mail? Men ska du
verkligen tacka nej till 1,5 miljoner
dollar?

Idag har det strilat hela dagen. Vi
har varit i Karlsborg. Det var
marknad på fästningen. Köpte ett
par gummistövlar, en gul tékanna
och ett Höganäskrus.

Det onda har förflyttat sig ifrån

magen till huvudet. Så det är jämna
plågor. Men det är inte så farligt,
knappt nämnvärt.

Nu ska vi äta middag.
Ebbe

A0724
Te5 - e6

Förklaringen till alla SPAM är att
jag har egen hemsida. Det finns s k
crawlers som går igenom allt på
nätet och indexerar alla filer för att
skapa sökmotorer i stil med Google.
Sen använder alla dessa sabotörer
som sänder sin skräppost dessa
adresser och vräker ut sin skit i
miljardupplagor - varje dygn. Därav
alla idiotmail.

Höganäskrus? Märkligt med ord -
jag såg direkt Carlsson framför mig
när han kommer ner till bryggan på
Dalarö??. Ändå har jag inte läst
boken, bara sett TV-serien om
Hemsöborna. Men det är väl en
sådan berömd mening som fastnar.

Pest i huvet låter illa även om det
bara är det lilla. Jag har läst ut
medicinhistorien - en verkligt
intressant och välskriven bok om
alla forskares slit med att bota
mänskligheten från krämpor.

Nu skall jag sända uppgradering 7
till Decosteel för automatisk
uppritning av diskbänkar.
/alf

E0724
Te2-c2.

Klockan är 02.28. Nog sagt.
Ebbe

A0725
Te6 x f6

Mycket att göra. Nog sagt,
nattugglan.
/alf

E0725
Tc2xc7!! (Du menade väl Te6xe4?
På f6 har jag ingenting.)

Det kommer två kolleger till Inger
om en stund. Måste snygga till litet
innan de kommer.
Ebbe

A0725-2
Det stämmer - du har ingenting på
f6 - det har däremot jag, den störste
tönten av alla. Du skrev f4 och jag
skrev f4 men satte löparen på f6 och
räknade därefter. Så jag erkänner
mig besegrad eller om du vill njuta
av övervikten -
Kc8 - d8

Vi väntar på stockholmarna, som
tröttnat på tältlivet och nu skall
undfängnas med ärtsoppa och varm
punch.
/alf

E0725-2
d3xe4. Din ställning är väl inte
hopplös?

I hast. Vi har gäster som sagt var.
Ebbe

A0726
Ganska hopplös tycker jag. Men
Ld5 x e4!!!

Nu är det livligt här igen. Och så
har vi fått blåbär från vår ordinarie
leverantör - en pensionär, som
brukar plocka 500-1000 liter varje
säsong. Sex liter för SEK 100:-.

På Svenskans ledarsida har jag idag
läst en förklaring på terrorismen
och för första gången har jag
begripit logiken i det hela.
Författaren är muslim (tror jag) och
om du inte kan kolla sidan via nätet
skall jag ordna på annat sätt så du
får läsa.

Snabba på och vinn nu!
/alf

E0726
Kb1-a1.

Om du vill, kan vi backa partiet och
du får göra om draget med Tornet.
Anledningen till att jag tolkade ditt
drag som en ren felskrivning var 1)
Hästen var den enda pjäs som du
kunde slå med Tornet; 2) Jag
uppfattade ditt drag som mycket
smart: hade jag “naturligt” slagit
ditt Torn med min Bonde, hade jag
varit matt i två drag.

Damerna har varit på utflykt idag
till Skara, Varnhem, Gudhem, m fl
orter och lyssnat till historiens
vingslag.
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Jag har varit hemma och målat
källardörren, klippt sly, etc. Har just
kommit in efter att ha badat.
Mycket trött.
Ebbe

A0727
Nix, jag vill inte backa och göra om
något töntdrag. Jag har nu provat
alla upptänkliga drag och de leder
alla till vinst för dig. Så nu börjar
jag med vit på nytt parti:
Sg1 - f3

I dag har vi varit i Skurugata som
vanligt varje år. Gott om blåbär,
hittade lite kantareller och slapp
regn. Undrar just hur länge man
skall orka genom de strapatser som
det innebär att vingla omkring
bland stenen i gatan och klättra upp
på hatten. Nå, det gick utan större
problem denna gång.

Ja Arn har betytt mycket för
hisorieintresset i detta land - Guillo
och Herman Lindkvist har uträttat
storverk som fackfolket inte klarat.

Du har väl inte hittat ledarsticket
om terror på nätet? Inte så lätt om
man inte har bredband - för det har
ni väl inte ute i skogen?
/alf

E0727
OK. Sb8-c6. Undrar om jag kan
spela  med svar t .  Det  var
längesedan.

Nej, vi har inte bredband här. Men
vi hittade ledarsticket ändå. Mja, då
tycker jag, att DN:s skribenter var
strået vassare (minst) i sina analyser
av terrorismen. Läs DN söndag 24
juli: Niklas Ekdal Terrorstrategerna
och självmordsvapnet samt Anders
Björnsson Sverige borde kräva
snabbt slut på kriget mot terrorn.
(Ledare Opinion resp DN Debatt)

Andreas Malm tangerar samma
ämne i sina artiklar i DN den 24
och  25  ju l i ,  Ku l t u r del en :
Oljeomloppets eldfängda logik, och
Naturkatastrofer och krig på export.

Nämnda artiklar  är  mycket
läsvärda! Hoppas att du kan få fram
dem!

Jag gör samma reflexion här i

Undenäs: Undrar just hur många år
till jag ska orka med jobben här.
Ebbe

A0728
c2 - c4
Alldeles för sent för mig.
/alf

E0728
e7-e5.

Idag har vi plockat blåbär. Svettigt.
Ni fick era bär till ett fantastiskt
pris.  Plockade av polacker,
kinesbarn - eller vad?
Ebbe

A0729
Sb1 - c3

Läser du inte vad jag skriver?

Och så har vi fått blåbär från vår
ordinarie leverantör - en pensionär,
som brukar plocka 500-1000 liter
varje säsong.

Samma person kom i dag med
ytterligare sex liter till samma pris -
17:-/liter. Så vitt jag kan se är han
inte kines och alldeles för gammal
för barnbidrag.

Jag har läst några av de artiklar du
r e k om m e n d e r a d e  oc h  k a n
konstatera att smaken är olika. Men
det är väl så att att man gillar
skrifter som är i samklang med ens
egen uppfattning - eller som för min
del - ger mig ny information med i
mitt tycke klar logik.

Kanske fattade jag fel men de flesta
analyser av terror och politik går väl
i Sverige ut på att

* USA är en skurknation som roffar
åt sig olja och vägrar skriva på
Kyotoavtalet och dessutom för
orättfärdiga krig.

* Terrorism är en följd av västs
orättvisa behandling fattiga nationer

* oljan kommer att ta slut inom en
snar framtid med katastrof som föjd
- stigande priser, krig och elände

* fossilförbränning kommer att leda
till global uppvärmning med
översvämningskatastrofer som följd,
extrem väderlek m m

* domedagen är nära - och den
säkra kärnkraften bör man inte
använda .......

Medan jag väntar på döden läser jag
nu om Napoleon enligt Herman L.
/alf

E0729
Sg8-f6.

Vi har fått besök av Elin och Erik.
Och så har jag druckit vin.
Skriverier får anstå.
Ebbe

A0730
e2 - e3

Så Erik är pojkvännen/sambon. Hur
blir det med barnbarn?

Här regnar det - 40 mm kom ner i
natt. Det passar mig bra - nu går det
att arbeta ostört vid datorn sedan
livet gått in i normala fåror.

Nytt om energi: USA satsar på nya
kärnkraftverk och fler länder utöver
Finland och Frankrike lär följa
efter. Fast här i Sverige satsar man
på ny kabel för att kunna köpa
smutsig men billig kärnkraft från
Ryssland i stället för säker och ren
kraft från Barsebäck. Svensk logik
när den är som sämst.

I världen investerar man samtidigt
ofantliga summor för oljeutvinning,
något som fått vissa analytiker att
förutspå sjunkande oljepriser under
en tioårsperiod. En av dem tror på
halverat pris 2015.

Det verkar att gå åt mycket vin i
Undenästrakten..
/alf

E0730
Lf8-c5.

Menar du, att den gamle mannen
själv plockar 1000 liter blåbär? Jag
kunde inte tro annat än, att han var
ett slags grossist.

Hur som helst är oljan en ändlig
resurs. Liksom uran.

Efter frukosten i morse drabbades
jag av illamående och huvudvärk.
Mår inte bra. Undrar vad det är för
en pytonbacill, som bitit mig den
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A0731 (0801)
Sf3 x e5

Nu har jag flyttat fel flera gånger -
jag spelar på ett litet bräde med hål
för pjäserna och jag tar hela tiden
fel på A-H och 1-8. Men ännu är
det väl rätt??

Jo mannen och hustrun Tälth
brukade plocka uppåt 1000 liter
varje år, beroende på tillgången. I år
har han varit ensam i skogen,
eftersom hustrun skadat sig i benet.
Vi brukade ta tio liter i taget men
nu blir det bara sex när han plockar
ensam.

På torget kostar blåbär 30:-/lliter
och plockaren får 20. Varför han
säljer för 17 till oss vet jag inte -
kanske har det med moms att göra.

Visst är vissa saker ändliga. Men
inte vatten, som blir en framtida
energikälla. Eller väte rättare sagt.

Tre miljoner flyktingar från
Afgahnistan håller på att återvända
till sitt hemland, eftersom de nu för

första gången tror att de har en
chans att kunna bygga upp landet
igen, med demokrati och normala,
mänskliga värderingar. Undrar just
vem dom har att tacka för den
möjligheten?

I kväll kan man på TV se första
delen av en utvald serie om USA,
den store Satan, och hans
kr igsmaskin .  Det  skal l  bl i
intressant.

Undrar just vad du äter till frukost.
Något du inte är van vid? Själv äter
jag alltid fullkornsvälling + en
smörgås till frukost, och mår aldrig
illa efter det. Men senare på dagen
har det hänt.

Hoppas du kryar på dig och kan
njuta av vinet....
/alf

E0731
0-0. Jaha, där kom redan den första
tabben.

Jag äter vanligtvis havregrynsgröt
till frukost. De senaste dagarna har

jag använt Canderel och Soja-dryck
till gröten. Får  väl variera
tillbehören och se om det hjälper.

Vädret är visset, men ungdomarna
klipper i alla fall sly.
Ebbe

A0731-2
Som du ser har jag ingen aning om
datum.
d2 - d4

Inte underligt att du mår illa!
Havregrynsgröt? Bara ordet får mig
att rysa, troligen beroende på
barndomsfobier från Orup. Och
Soya? Den är säker genmanipulerad
och trivs inte med naturliga
bakterier.

F i n d u s  G od m or g on vä l l i n g
garanterar en lyckad dag för magen!
/alf

E0731-2
Lc5-b4.

Det har blivit sent. Såg Gudfadern
II. Har du läst boken?
Ebbe
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